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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.   Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana   

1. Pengertian Tindak Pidana   

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar aturan tersebut. Terkait  dengan masalah pengertian tindak 

pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal 

yang perlu  diperhatikan : 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 

dan diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian 

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh 

karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada 

hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika 

tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. 15 

 

                                                           
15     Moeljatno, 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, 

Jakarta, hlm. 34 
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Mengenai pengertian tindak pidana menggunakan istilah delik 

untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu 

perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang. 16 Suatu rumusan yang bersifat umum mengenai  

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 

telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 

sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 17 

Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar 

dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis 

seperti  halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah 

hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau 

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana 

dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas 

delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran 

pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu 

disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis 

yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda 

”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 18 

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan 

”strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab 

                                                           
16    Ridwan  A. Halim, 1982.  Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 

hlm. 31. 
17  Lamintang, 1984. Dasar - dasar  Hukum   Pidana   Indonesia.  Sinar  Baru,  Bandung,      

hlm. 172 
18   Moeljatno, 1987.   Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm.  37. 
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Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan 

tentang apa yang dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit, sehingga 

timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya 

yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang dikemukakan 

oleh Hamel dan Pompe. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit  

adalah sebagai berikut :  Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, 

yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 19 

Sedangkan pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagai berikut 

: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang 

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku. 20 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana   

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa untuk 

mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 

tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi 

seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan 

pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya 

pemberian pidana. 21  

                                                           
19    Ibid., hlm. 38. 
20    Lamintang, 1984.  Op.Cit . hlm. 173-174. 
21    Ibid., hlm. 36. 
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Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut 

Simons  ialah : 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ); 

c. Melawan hukum (onrechtmatig); 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar     

persoon). 22  

 

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian 

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. 

Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang 

kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 

itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu 

bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa).  Menurut 

Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana   meliputi : 

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 

b. Bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan 

d. Patut di pidana. 23  

Unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Moeljatno sebagai 

sarjana yang berpandangan dualistis mengemukakan sebagai berikut :  

a. Moeljatno berpendapat: 

 

“Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup 

apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di 

samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan 

                                                           
22    Ibid., hlm. 32. 
23    Ibid., hlm. 33. 
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kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi 

agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya 

unsur-unsur   dalam perbuatan pidana (criminal act) dan unsur-unsur 

dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility)”. 

 

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: 

 

1) Perbuatan manusia; 

2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat 

formil), dan 

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).  

Unsur pertanggungjawaban pidana ialah : 

1) Kesalahan; 

2) Kemampuan bertanggung jawab.24 

 

b. Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang 

melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu: 

1) Syarat melekat pada perbuatan 

a) memenuhi rumusan undang-undang 

b) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 

2) Syarat melekat pada orang 

a)  mampu bertanggung jawab 

b)  dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf). 25 

 

Dikemukakan oleh Vrij bahwa unsur-unsur delik yang sudah tetap, 

ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk 

melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan 

pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-

sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (deuk in de 

rechtsorder).  Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu delik, yaitu : 

a. Si pembuat sendiri : ada kerusakan (ontwrichting) padanya; 

b. Si korban: ada perasaan tidak puas; 

c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat; 

d. Masyarakat umum: perasaan cemas. 26  

                                                           
24    Ibid., hlm. 34-35. 
25    Ibid., hlm. 35-36. 
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Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP 

pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, 

yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-

unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana 

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 27 

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 

b. Maksud  atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 

c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya 

di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah : 

a. Sifat melanggar hukum; 

                                                                                                                                                               
26    Ibid., hlm. 39. 
27  Lamintang, 1984. Dasar - dasar  Hukum  Pidana  Indonesia.  Sinar  Baru,  Bandung.    

hlm. 183. 
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b. Kualitas si pelaku; 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 28 

B. Kajian Umum Prosedur Putusan Hakim 

1. Prosedur Putusan Hakim 

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan 

dalamvmenegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam 

menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan 

rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan 

wibawa pengadilan29 Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan 

berpandangan tidak hanya tertuj apakah putusan itu sudah benar menurut 

hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan 

berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu 

untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat danjuga 

akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang 

dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan 

hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan vonnis, sedangkan 

penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan beschikking. 

Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi 

suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan 

suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali 

                                                           
28   Ibid., hlm. 184. 
29 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm, 68. 
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atau pengangkatan anak. Pengertian putusan terdapat dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya. 

Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat 

digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu: 

a. Putusan Akhir 

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang 

hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud 

dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan 

putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka 

dan terbuka untuk umum pemeriksaan identitas dan peringatan ketua 

majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala 

sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam 

sidang terbuka untuk umum. 

b. Putusan Sela 

Putusan yang bukan putusan akhir ini mangacu pada ketentuan Pasal 156 

ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan 

atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/ penuntut umum. Penetapan 

atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwadan penuntut 
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umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan 

tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila 

perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan 

sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri 

melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Putusan sela ini 

bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut 

secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang 

dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau 

pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa 

serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim 

Jadi, bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil 

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 

yang terbukti dalam pemeriksaan di siding pengadilan. Menurut penilaian 

majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan 

terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar 

terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, 

tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup 

tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang 

didakwakan tidak terbukti samasekali30 

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan tersebut putusan yang 

dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk : 

 

                                                           
30 Ibid. hlm 137 
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1) Putusan Bebas 

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa 

dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum 

berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak 

dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan 

bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan. 

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah 

putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak 

memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan 

tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian31 

Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-

undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yan diperoleh 

dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. 

Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum 

pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. 

2) Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum 

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat 

(2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa 

                                                           
31 M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua. 

Jakarta: Sinar Grafika. 2000. hlm 131 



 

21 
 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum”. 

3) Putusan Pemidanaan 

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada 

penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP,26 

jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan 

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan 

lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas 

minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.  

Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada 

hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat 

dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang 

berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 

KUHP. 

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang 

mengadili diatur dalam Pasal l84 KUHAP yang intinya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau 

b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan 

atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak 

pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, 

sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan 

Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. 

Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP 

tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara 

tersebut, tidak berwenang untuk mengadili. 

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Pasal 156 ayat 

(1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, 

dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan 

dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang 

dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan 

mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. 

Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun 

mengenai susunan surat dakwaan32 

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum 

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan 

adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. a) Syarat formal 

memuat hal-hal yang berhubungan dengan: (1) Surat dakwaan diberi 

                                                           
32 Ibid, hlm.144. 
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tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/ penuntut umum. (2) Nama lengkap, 

tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat 

tinggal, agama, danpekerjaan tersangka. b) Syarat materiil (1) Uraian 

cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.  (2) 

Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang 

dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam 

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil 

diatas. 

2. Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di 

samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan 

sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan 

cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka 

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung33 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan 

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

                                                           
33 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet (Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004), h.140   
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diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak34 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut :  

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan35 

3. Dasar Pertimbangan Hakim  

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum 

                                                           
34 Ibid, h.141   
35 Ibid, h 142   
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melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 

48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-

undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena 

tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, 

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan  
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agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi36 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak 

diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih 

tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan 

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”37 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.  Seorang hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa 

dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 

2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.  

                                                           
36 Ibid, h 142   
37 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94   
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Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan 

pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

2. Dasar Kenyakinan Hakim 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak 

boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya 

(Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan 

Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa 

atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan 

(Pasal 184)38 

 Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang 

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap 

perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan 

ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang 

sah lainnya (unus testis nullus testis)39 

                                                           
38 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11 
39 Ibid. hlm. 11 
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Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. 

Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori 

pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang 

lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang 

lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 

(Pasal 184 KUHAP).  

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan 

kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui 

putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-

undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin 

keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan 

tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas 

yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, 

sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan 

kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-
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alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang 

dilandasi dengan integritas moral yang baik40 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan 

hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:  

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;  

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;  

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya41 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 

merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh 

semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat 

menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam 

menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang 

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan 

kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya 

dan rasa keadilan masyarakat. 

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan 

dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

a. Kesalahan pelaku tindak pidana  

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya 

                                                           
40 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, 

Jakarta: Sinar Grafika,.2010, hlm.103 
41 Ibid, hlm.104. 
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pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana 

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk 

menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa 

demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan 

dan niat adalah hakim.  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut 

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

c. Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan 

terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat 

unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga 

sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman 

bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana 

apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang 

berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).  

e. Sikap batin pelaku tindak pidana  

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. 

Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga 

korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.  
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f.  Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan 

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena 

hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga 

mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata 

jujur.  

g. Penggaruh pidana terhadap masa depan pelaku  

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku 

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk 

dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan 

pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri 

sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah 

untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum42 

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. 

Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, 

pemeriksaan di siding pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu 

                                                           
42 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77 
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harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang 

diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, 

begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud 

menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas 

segala yang diputuskannya43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta.2010. hlm.112 


